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Čechoslováci demonstrují v Melbourne
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Číslo 19.
NÁBOŽENSKÝ PRIMITIVISMUS

Zatím co dr.Hromádka
|přijel hlásat písmo do
IAustrálie,spustili jeho
Profesor Hromádka odjel začátkem minulého týd Ibolševičtí chlebodárci
ne se' Sydney/viz. str. 8/ do Melbourne a první
;v Rusku novou kampaň pro
projev měl na radnici v Malvern ve středu večer.
ti náboženství.Moskevská
Tam přišli demonstrovat čs.uprchlíci se standarPRAVDA si ztěžuje,že vel- |
dami,letáky atd. Den na to při Hromádkově proje
ký počet obyvatel SSSR
vu na Collins Street se stali uprchlíci na jisto
pořád ještě holduje opiu
dobu pány celého "mírového” meetingu.Neodbylo se
lidstva. Sovětskému rozto pochopitelně v klidu.Paradoxem celé akce by
■hlasu zase nejde do hla
lo, že v nastalém zmatku mluvil za Čechoslováky
vy, jak je možné,že se
v Austrálii prchalovec Borin.
takoví lidé najdou ještě
Iv dnešní osvícené době.
:Věřit v Boha prý při
Neřekl ostatně nic,zač
(organis ovala hlavně meldnešním pokroku vědy moby se nepostavil kdokoli
jbournšká Cyrilometodějská
|hou jenom ti nejprimitivz nás.Demonstrující Čecho 'liga/ se stala záležitost
fnější a nejnevzdělanější
slováci venkoncem dokázali jcitová.
jjlidé.
víc,než by byli dokázali
{ Nemůžeme souhlasit se| Snadno rozumíme,proč
za dané situace Čechoslo izpůsobem, jak se někdy de^osvícené hlavy v Kremlu
váci méně hluční; dostali jmonstroválo,ale můžeme
(nedovedou zodpovědět jed
ovo na řečništi,které by (ho pochopit.Možná,že máte
lími otázku; jak je možné,
nak bylo zcela okupováno (příbuzné v kriminále nebo
že třicet let isolace,
komunisty,souputníky a sve
4v koncentráku.Možná, že
j
:
týrání a ne úmorné propa
děnými. Toto je na straně (jste z takové instituce
g
a n d y sice pokroutilo
kladů.
{lidového pokroku sám umozky,ale nezasáhlo srd- <
^ÉBohužel jsou tu i zápo |prchl.A teá si představ
c o . Komunisté nevědí,že
ry. Velká část australské
íte,že vám přijde osoba,
j|v tom jediném místě si
veřejnosti nikdy nepocho (která se zaklíná svým kře
(■zachovává nedotknutelné
pí, že československé demon 4síanstvím,a začne tvrdit,
soukromí i ten poslední
strace nebyly útokem na
lže nic takového neexistu
]iotrok,má-li k tomu vůli.
svobodu projevu.Nezbývá,
j e .Nedivíme se, že
vidíte
(Nelogičnost jejich'kamnež Australanům trpělivě
Irudě.Oleje do ohně přilil
jpaně spočívá v tom,že- je
vysvětlovat: demonstrace
:ostatně sám Hromádka dřív
’namířena proti všem nátak,jak proběhly,nebyly
Inež k první demonstraci
jjboženstvím bez rozdílu.
připravovány nikým.Nikdo z úošlo.Hned na letišti pro(Nelogičnost proto,poně
funk c i onářů čs .organi s ac í (hlásil,že nevěří,že k ně
vadž co je- komunismus,
si nepřál hlučná scény.Vy jaké demonstraci dojde.
line-li n áboženství dnešní
světlení toho,co se stalo, (Byl to omyl,aí úmyslný neje prosté.Z připravované
|b o n e .
(Published by P.Váňa, 4
politické demonstrace/již
/Pokračov.na str.2/ E rin 3 t o ,Richmond,Vi c .
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/Pokračování/, -doby.
Komunisté mají svého bo- j Bývalá spolupráce politického Zionismu s ruským
ha.Co je jednoduchá modIboíševismem se změnila v otevřené nepřátelství.
Poprava manželů Rosenbergových v Americe a popra
litba kteréhokoli vyzná
va
Slánského a společníků v Československu byla
ní proti vzývání Stalina
jen
veřejným oznámením.všem Židům na obou stra
jeho stalinology? Komuni- I
nách,
že spolupráce skončila, je nadále velezra
sté věří v neomylnost.Ne
dou,.. Nejchoulostivější věci jsou zahrabány v
omylnost římského papeže
není nic ve srovnání s ne tajných vojenských archivech k nimž nemá přístup
omylností kremelských bož žádný demokraticky zvolený zástupce lidu.A tvrdo
hlavý McCarthy který počátkem tohoto roku dohnal
stev. Veleknězi od Kremlu
dolů se mohou mýlit/a čas znovu k veřejnému'projednání aféru White-Kowalskéod času umírají mučednic- jho, šel'dál a. žádal výslech v armádě. Zde si zlo
kou smrtí'na šibenicích/. !mil vaz,poněvadž šlo o krk samotného Eisenhauer
...Senátor McCarthy si sice zlomil vaz,ale n e b o ^ P
"Otec náš,jenž je v Krém- :
joval marně.Zákaz komunistické strany v Americe
lu" se nemýlí nikdy.Komu- I
je ovocem jeho tvrdohlavosti.V Americe,v zemi kde
nisté věří v nesmrtelnost/
vládli komunisté,je komunismus postaven mimo zá
Jak říká Orwell v knize
kon.
1984:"My jsme odstranili
Z článku V.L.Borina LIKVIDACE KOMUNISMU V A M E R I ™
smrtelnost,neboť strana
v časopise ZA SVOBODU, srpen - září 1954.
je nesmrtelná".Komunisté
mají své očistce v tábo- i.
rech na Sibiři. Komunisté j
H O S T
DO
D O M U /Pokrač./
znají nebe i peklo. Nebe
Na dnesex večer se
je komunistická budouc
ralané uvědomit, že
chystá velký projev na
nost. Peklo je hmatatel
koli si zvou "mírové
stadionu.Čs.organisace
nější. Je to komunistická
hosty ze zemí za Žel
přítomnost. Proti mučením oznámily,že na tento
oponou do západního
přejev
demonstrace
ne
a trestám, které ukládá
musí počítat s novým
komunistická církev bluda chystají .Jako důvod udá lem, který svoji nel
řům, vypadá středověká ink-; vají, že je jejich aust dá srozumitelně a na
visice jako dětská hra.Vě ralští přátelé informo .najevo. Dnes se jim
řit kterékoli křesťanské j:vali, že komunisté hodla -novoaustralský princ
víře znamená nazývat věci . jí poslat mezi Čechoslo :neaustralský. My vša
váky řadu agentů provo me, že budoucnost je
pravými jmény: dobro je
čí o opaku.
dobro,láska je láska,čist/: katérů, kteří prý mají
je čisté a pravda je prav-j; demonstraci zdiskredito
vat. Je však pochybné,bu- j— rČÍNSKÍ KOMUNISTICKÝ R E da. Vyznávat komunismus
dou-ii
mít organisace v |žim zahájil novou propa—
znamená věřit, že zlo je {
dobro,lež pravda,otroctví ; tomto' ohledu nějaký vliv igační ofensivú na"osvoboVětšina uprchlíků na sta{zení" Formosy,kterou dr—
svoboda a nenávist láska.
Moskevský rozhlas nazývá . dion přijde tak jako tak lží nacionalistické oddíjly generalissima Čankajšdnešní dobu dobou pokroku. Důsledky se dají těžko
ika.Pekinskv
rozhlas w Ma pravdu jen v technickém; předvídat.
f
A tu je největší klad jzval v sobotu "lid svo sleva smyslu.Duchovně zna
mená dnešek hluboký úpadek. československé demonst (bodné Číny",aby podnikl
(vše k osvobození Formo—
Existence komunismu to do race. Po zkušenosti s
Hromádkou
si
musí
Aust
isy.
ÁAP
kazuje.
KW
°
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--AMERIČANÉ SOUSTŘEĎUJÍ V
Pacifiku velkou část své
ho loástva.Zatímní slože
ní: 1 5 mateřských letadlo
vých lodí,10 křižníků,125
torpédoborců a 60 ponorek.
Do čtyř měsíců tam má být
přesunuta ze Středozemního
moře "obří" letadlová loá
"Midway"/45.000 brt a 137
letounů/ s dalšími 16 tor
pédoborci.

Obranný pakt pro jihovýchodní Asii byl pode psán v Manile delegáty Filipin,Pákistánu,Siamu ,
Austrálie,Nového Lealandu,Francie,Anglie a USA.
Konečná podoba paktu je na neštěstí jenom torsem
plánu,který Američané navrhovali v předvečer že
nevské konference.
V průběhu jednání došlo k několika potyčkám
mezi asijskými a neasijskými delegacemi:
1.Pakistan - USA.J.F.Dulles žádal,aby se spe
cif ikovalo ,že je pakt míněn jenom pro případ ko
munistické agrese.Pakistan žádal vypuštění slova — ADENAUEROVI KŘESÍANŠTÍ
tcomunistickc” .Američané sice ustoupili ,ale jenom demokrati utrpěli těžké
a připomínkou,že pro ně bude přesto závazná jen
ztráty ve volbách ve oleskomunistická agrese.
viku-Holštýnsku.Je to oči
2.
Asiaté - Anglie,Austrálie.Asijští delegátividný následek francouzs
žádali vložení článku o sebeurčení národů jiho - kého zamítnutí EDO.
^■ýchodní Asie.Angličan! a Australani se postavi
— VŮDCE FILIPÍNSKÝCH KOMUli proti.Přijetí tohoto článku by bylo alespoň
nistů. Taruc byl odsouzen
částečně utlumilo komunistickou propagandu,že S.
k 12 letům vězení.
E.A.T.O, směřuje k ujařmení asijských národů.
3.
Žlutí - bili.asijské delegace žádaly automa
— BÝVALÝ NÍČELNÍK ROMMELOtické záruky na ze, sob Severoatlantického paktu
va štábu Speidel je na úřed
/ 1 4 .článek LATC stanoví,že útok na kteréhokol
ní návštěvě v Anglii.
člena nutno považovat za útok na všechny signatář
— PRESIDENT EISENHOWER 0ře/.Bílé delegace kategoricky odmítly,a konečné
známil založení Mezinárod
znění říká,že členové paktu jednají v případě úní ústředny pro a to m » v o u
oku v souladu s normálním ústavním procesem.
energii,jež má umožnit i
SEATO zahrnuje veškerá území jihovýchodní A —
menším státům mírové využi
sie včetně států,které zůstaly mimo.V takovém
tí atomové energie.
případě,kdy bude napaden stát,který není členem
SEAT0,jednali by signatáři jen na jejich, výslovié přání.Společná armáda vytvořena nebude,a znění smlouvy ponechává účastní—
:ům tolik "nouzových východu",že její cena je více než pochybná.Pakt potrvá
na neurčito.
Ačkoli to Američané nepřiznávají,znamená nynější forma SEATO posunutí je
jich vysunuté obranné linie zpět na čáru Japónsko-Okinawa-Formosa-Filipiny.
lidé s ae_ší pamětí si možná vzpomenou,že tuto obrannou Čáru kdysi vytýčil
Dean Achescn,a byl proto tenkrát republikánskou oposicí ostře napadán.
SEa TC klade hlavní doraz na hospodářskou pomoc,což je samo o sobě správ
né.Ale v dnešní situaci je mrháním dolarů hospodářská, pomoc,která se ne opí
rá o moc vojenskou.Původ zředěné formy manilské smlouvy se dá snadno vysto
povat z ..asningtoru do Londýna a New Delhi.To ovšem nijak neomlouvá zodpo
vědnost USA,které si takovým postupem zasluhují- čím dál tím víc název psa,
který štěká,ale nekouše.V Manile se SEa TO,jež mělo být neprodyšnou hrází pro
ti komunismu,změnilo v prachobyčejné děravé síto,pro které komunisty hlava
mnoho bolet nebude.
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— PŘEDSEDA a m e r i c k é k o k i se pro atomovou energii
Strauss oznámil,že Spoje
Touto otázkou si lámou hlavu Američani i Angličani.
ne státy budou příští
Události po francouzském Zamítnutí Evropského obrán
rok pokračovat v poku ěného společenství ukázaly,že nikdo neměl připravenu
šech s vodíkovými zbra- .
j'alternativu,aí to bylo ve Washingtonu nebo v Londý—
němi.
jne.Anthony Eden se teprve minulý týden rozjel po
[státech ták zvané Malé Evropy s novým plánem na zařa
— J .E .DULLES KONFEROVAL
na Eormose s Čankajškem. (zení Německa do západní obrany.Podrobnosti jeho pla
jnu ještě nebyly uveřejněny,ale je to patrně návrh
— BRITSKÝ MINISTR DUN (na přijetí Němců a jejich / omezené/'vyzbrojení.Spoieč
can Sandys/zeí Winšto‘ n ě s Italy se mají stati Němci členy Bruselského
na Churchilla/řekl,že
paktu,který byl uzavřen v roce 1 9 4 8 a namířen prá
Anglie experimentuje s
vě proti nim.Země Beneluxu,Německo a Itálie již v M k
letadlem bez křídel.
slovily/při.uzávěrce HD/souhlas.Zbývá enfant terrar
ia Prancie.
— západní mocnosti o d A Í už je nov.'' Eaenův plán jakýkoli,nemůže nahradit
mítly nove sovětská ná
vrhy, dokud Sovětský svaz Evropské ;branné společenství,! kdyby A n g l i e byla_
nepovolí:1 .svobodné vol ochotna k větším závazkům než předtím.!'Cc s Prán (
cií" je možná větší problém než otázka "Co s Němé
by v Německu,2.uzavření
kem".každá organisace obrany Západní Evropy.bezpod
rakouské mírové smlouvy.
mínečně narazí na potíž,před kterou se nedá utecm:
--MLUVČÍ SOVĚTSKÉHC ” 1 - Evropa se dá hájit bez demoralisovaných Francouzů,
nisterstvá zahraničí
s h ne re 7 země,ve které žijí.
prohlásil,že by vyzbrc—
F Ř I H O Ř Í V Í
.jer*í Německa znamenalo s
největší pravděpodobnos
tí třetí světovou válku.
Studená válka se začíná v Asii zase rozžhavovat do
bělá.Dvě
ruské stíhačky MIG- sestřelily americký co|
— V SAIGONU DOČ.LO KE 3P0
ru mezi vietnamským mini harder 40 mil od sibiřského pobřeží,a Číňané p ř i p ™
sterským předsedou
Ngo minají u ostrova čuemoy světu,že jejich občanská
válka ještě tak docela neskončila.
Dinh Diem a náčelníkem
generálního štábu gene - V případě sestřelení' amerického bombardéru se nes
lo nic jiného,než obvyklá výměna protestních not
rálem Nguyen Van Hinhem.
Gen.Hinh odmítal uposlech plus krátké jednání v Bezpečnostním výboru Spojen..
nout vládní rozkaz,aby o- národu.Američané tvrdili,že k incidentu došlo mime
ruské vody.Rusové tvrdili samozřejmě opak.Komunis
pustil zemi,a podvolil
se teprve po dlouhém vy tická sezóna na odstřel západních letadel zřejmě'
ještě neskončila.Pokud nebude stát jeden kus víc,
jednávání.
než pás nábojů a protestní notu,nimrodi se asi bu
— FRANCOUZSKÉ JEDNOTKY
dou množit.
zabily v potyčce s tunis Větší starosti působí komunistům hlavolam,co by akými vzbouřenci 8 členu
si stál útok na nacionalistický' ostrov Quemoy,kte
odbojové organisace "Pel
rý leží těsně při čínském pobřeží proti přístavu
lagha".
Amoy.Čankajškova letadla a dělostřelectvo ostřelu
jí a bombardují v tomto prostoru shromaždiště ru
— SOVĚTSKÝ SVAZ ODSOUDIL
dé rádobyinvasní armády.Opravdové nebezpečí pro
obranný pakt v jiliový chodní Asii.
Maovy plány představuje ?•americká flotila.
— n -
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NOVÝ CELNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ DÁRKOVÝCH Da LÍČKD DO ČESKOSLOVENSKA
Vyhláška ministerstva zahraničního ohchodu c.74/54
Podle nařízení ministerstva zahraničního obchodu č.31/54 sb.lze.od 1.srpna
1954 dovážet dárkové zásilky za těchto podmínek;
1. Dovozního povolení ministerstva zahraničního obchodu není třeba k dovozu
darovaných věcí do hodnoty Kčs 2.000.
2. Dovoz věcí balených zcela nebo zčásti v plechových obalech zaletovaných
nebo jinak hermeticky uzavřených s výjimkou lékárnického zboží se nepovolu
je •
V dárkových zásilkách,obsahujících upotřebené šatstvo,obuv a jiné předměty
ošacení musí být nahoře připevněno tak,aby je nebylo možno přehlédnouti, o v ě d č e n í ,že t„to předměty byly před odesláním řádně desinfikcvány .
^í d e desinfekci neprodávají veřejné zdravotní orgány,stačí,když toto osvědče
ní o desinfekci je potvrzeno i soukromou firmou k tomu oprávněnou,ku příkla
du chemickou čistírnou.Zásilky,které nebudou vyhovovat těmto podmínkám,budou
jako nedoručitelné vráceny.
d cla jsou osvobozený tyto darované předměty;
.Upotřebené předměty,darovahé z ciziny v množství přiměřeném potřebě obda
rovaného a členů jeho rodiny,bydlících s ním ve společné domácnosti.
2.Svatební dary z ciziny osobám,bydlícím v tuzemsku,pokud byly dovezeny do
jednoho roku po uzavření sňatku.
3.Léky do nonce roku 1954Snížení celní/paušální/sazby se vyměřují u dárkových zásilek jen za těchto
podmínek;
a.Jedna osoba smí dovézt v témž kalendářním roůe nejvýš šest zásilek,
b.Jedna zásilka smí obsahovat nejvýš;! kg kávy,1/4 kg čaje^l kg čokolády a
čokoládových výrobků, 1 pár nylonovyfch punčoch/nebo podobných/, 1 plaší nebo
^^)blek/souprava/ nebo množství tkanin k jejich zhotovení,pár obuvi.
c.Pokud jde o ostatní zboží musí 'dar
odpovídat potřebě obdarovaného a
příslušníků jeho rodiny.Za lihoviny v jakémkoli množství se snížené sazby
nevyměřují.10 znamená,že snížené clo se nyní poskytuje i na věci nové dle
odmínek a ,b ,c .
ur

«

BALONU-: ZA ŠPIONÁŽÍ

-KJj :?.:vJ 3 K D A S ř A N T O N N E D V a D Z0I-3EL

Podle zprávy v RUDÉM PRAvlJ z i 3 . zá^ Podlá zprávy bratislavského rozhlasu
ří byl odsouzen k doživotnímu žaláři
50,augusta zomrel po krátkéj chorobě
v Praze Vladimír Krivohlavý,který prý v Bratislavě člen ÚV KSS,podpedseda
byl,podle slov obžaloby,členem americ Sboru povereníkoy Anton Nedvěd.Stat
ké špionážní služby v Německu.loni v ný pohřeb konal sa 31.augusta z úřa
říjnu prý přeletěl československé hradu předsednictva SP a'zúčastnila sa
nice v řiditelném balonu,s nímž prý
na ňom delgácia vlády,v ktoréj boli
ho naučilo zacházet britské královské minister vnútra Rudolf Barák,minister
letectvo.Krivohlavý prý přistál se
financií 'Julius Ďuriš a minister miest
svým balonem blízko Roudnice.
Hd
něho hospodárstva Jozef Kyselý.Tělesné
pozostatky boly převezené na spopol—
— V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ZEMŘEL PROP
ínenie do motolského krematoria v Prahe,
d r .Z d .Bažant.

—
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ČESKOSLOVENSKO VE: ZKRATCE

DEH CS.LETECTVA, V RUZYKI

— Ala recepci na počest rumunského stat- Spoluúčinkovaly na něm tři s c ú ' r^.^

•ního šváku s e 'dostavili;V.Široký,A.No /přes 1,000 umělců,hudebníků a s r '/^_7
vatný,R.Barák,J .Dolánský,Z.Fieriinger, tu / .Odpoledne seskočili výsadkáři ~'-j"
ÁBMU a členové cs.representačr-óú- — u-z_
0. áimv-nek, tajemníci 'ÚV KSČ J.HeMrych,
štva,které získalo 2.místo ha mis-rc-/V.Křutina a V.Pasek,déle J .Uher,J .Ďuství světa.V hlavním programu čou^--riš,R.Dvořák, J.Krosnař, J.Plojhar ,A.!§os
pí sil,J .Pučík, K. Smida ,5. Šlechta, I, Štoll dovalo 32 letounů "opernj' led-" & - ■čtyřčlenné roje tryskových s t i k a c e ^ ^
a náměstkyně ministra zahraničí dr„ G.
předvedly
ukázky vzdušného boje £■_ír-3
Sekaninová-Čakrtová. — MinistřiPoláček
lušníci výsadkového vojska předved—
a Reitmajer se zúčastnili konference
seskoky padákem se zpožděným otevře
pracovníka v hutích a ve strojírenství.
ním padáku.ha letišti byl také oas n o 
— Prototyp nové vrtné soupravy pro uhelný průzkum do hloubky 1300 m vypra tován motocyklový závod "Ruzyňsky -0-úhelník".
covali ing.D.Vápeníček,ing. M .Skalický
a M .31ar ý. — Č s .trans it přes Hamburg s e
VÝSLEDKY SOUTĚŽE 29.AUGUSTA
v poslední době zdvojnásobil.7 dovozu
převládá železná ruda,ve vývozu cukr.
V soutěži,pořádané k uctění Slover^^^
Pokles je ve vývozu piva,papíru apřes
kého-národního povstání,byly uáěl--n-;
dumpingové ceny proti německému prú tyto ceny.Za prosu:M.Krno,M.Kron&>_j v
myslu-skla.-Ám mezinárodní kongres ma  Pražák a F„Swidzinský,za■-poesii
t e m a t i k odjela’do Amsterodamu tato de vek,za vědeckou a politickou lite~aryj
legace ;V.Jarník,rektor Karlovy univer ru;J.Doležal a J.Křížek,za kresby a
sity Katětov,dr.3.Schwarz a dr.V.Knírikatury:L .Ha a s ,K .¥ á c a ,0.Mrkvičk a >y •
chal.— V Kysuckém Novém Městě vyrábě
Novák a 0.Štembera,za plastiku: J;-e-x~
jí "Závody přesného strojírenství"
hoř,1.Boček,F.Radvan a V.Navrátí'- ^
kuličková ložiska ze švédské ru
CHEMO-TECHNOlOGICKií VYSOKÁ SKODA
dy pro Sovětský svaz.— Přejmenované ulice v BratislavějFrantiškánská na Pu—
gačeVovu,Františkánské náměstí na Dieb- [Město Pardubice se stále víc ste'-'?_
střediskem vojenské chemické p r o d u 
rovo,Mariánská na IIarkusovu,Krížná na
ce, jez je zde podpořena také zai~ž=—
Ulici Gábora Steinera,Novoměstské na
ním nové "Chemo-technologické vysC-:J ^
Ulici Š.Szabo a Svatojtešská na Ulici
školy” ,aby akademický dorost a odco^^
E.Guderny.— Oznámení v 9°čísle člen níci měli stálý přístup k praktické^
ských zpráv Svazu čs.spisovatelů:"Do
v,■'/robě a do laboratoří.Tato vysoké^sac
volená zaměstnanců pražského sekreta
la je prý technicky jednou z nejmcaerriátu Svazu č é ,spisovatelů je 15*6.
nějších v celém Československu»StuaerProsíme členy,kandidáTI a překladate
le, aby se na sekretariát v té době ob- ti jsou ubytováni vé zvláštních osa
dách "ha olšinkách"5"Na spravedlnosti"
racelY jen v nejnaléhavějších přípa FEr
dech."— Letci-stihači šíma,Faldus aBur- a "Dukla"»
da předvedli skupinovou akrobacii trys
TYFUS NA STAVBĚ MLÁDEŽE
kových letounu.— Zátopek byl pozván na
marathon do Japonska.— Malíř a spisova řri stavbě Priehrady mládeže-pri Pucho
tel J.iilexy byl ,jmenován zasloužilým u- ve ochorelo v júli t.r. na týfus oko
mělcem.— D r .A.Karpíaek je novým os.vy lo 40 mladíkov,ktorí tu pracovali ako
slancem v Egyptě a Habeši.
Č
brigádníci.
.
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Australští distributoři filmu mají
ve zvyku.nechávat si největší "šlágry”
na vánoce.A tak se australská filmová
zima ptá,co se udělalo v letě.Není to
slavné,ale snad přece uvidíme ve zdej
ší vánoční okurkové sezóně několik dob
rých,nebo snad výborných filmů.
.2 velké většiny to samozřejmě bu
dou výrobky lepšího Hollywoodu.Na prv
ním místě by asi stálo za zmínku dra0N THE
KONT/ V docích/ ,utere
točil znamenitý režisér’Elia Kazan.
Hrají v něm Marlon Brando,L.J.Cobb,E.
M.Saint a Karl Maiden.Je to drama,lí
bící boj proti zkorumpovaným předákům
B^borové organisace přístavních dělní
ků. Marlon Brando v něm prý podává je
den ze svých nej lepších v ý k o n u Divák
třeba nezapomene,že Brando hraje, ale
určitě ví,že hraje báječně".

«

Po dlouhé době se zase blýskl sta
rý mistr detektivek Alfred Hitchcock,
jehož nová detektivka se jmenuje REAR
WINDOW'/Zadní okno/ a má originální ko
nec. Hlavní role hrají James Stewart a
jpace Kelly.Celý děj se odehrává v mís'
ostí,v niž sedí hrdina u okna/má zlo
menou nohu/ a vidí jen část protější
ho domu. "Přepad" je rozřešen ve chví—
,kdy si amatérský detektiv může sunt s s.dru o ---^• .
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Fanoušci .vulta Disneye si jistě
přijdou na své,až uvidí jeho nový ce
lovečerní dokument THE VANISHING PRAIRIE/Mizející prérie/’,plný buvolu ,pré
rijních'slípek-, kojotů a podivuhodných
zázraků,na- jejichž objevy se Disney
specialisoval.
:

Španělský exulant,režisér Luis Bu—
nuel si vybral látku,drahou srdci kaž
dého pořádného.mužského.Jeho film se
jmenuje THE ADVENTURES OF ROBINSON CRU
SOE a titul snad nemusíme překládat.
Robinsona hraje málo známý irský herec
Dan 0 Úíerlihy a hraje prý ho znameni
tě. První půlka filmu- .5 má spád poma
lejší-je za to pro dospělého diváka
dramatičtější:zápas člověka s příro
dou a samotou.Když se k Robinsonovi '
přidruží věrný Pátek/Júan Fernandez/,
začne boj s lidožrouty,na kterém si
zase pochutnají kluci.

Nač se asi evropský divák bude tě
šit nejvíc,vyšlo z ateliéru tvůrce LA
IONDE,řežiséra Maxe Ophulse.Tentokrát
je to secesní'tragikomedie s důrazem
ia t r a g i č n o s t která se jmenuje THE Ba RIINGS OF MADAME DE - /Náušnice madame
ie - /.Námět stejný jako v LÁ RONDĚ :
řečný trojúhelník.Jenže jaký trojúheliík*Charles 3o yer/v roli "v jaké ho
ještě nikdy nikdo neviděl"/ jako vo- '
jack"' klamaný manžel,který ví, o# jde,
Pro milovníky hudebních filmu bude
íittorio Da Sica jako stárnoucí ale
zajímavý film režiséra Stanley Donena
íharakterní milenec a Danielle Darrieux
SEVEN BRIDES ?0R SEVEN BROTHERS/7 ne
jako
"trošku nevinná,trošku koketní a
věst pro 7 bratří/,k němuž napsal hud
;rošku
neurasthenicka" manželka.
bu Gene de Paul.Děj je založen na krát
ké povídce Stephana Vincenta Benéta,
Anglická produkce J.A.Ranka nato
jež je zase založena na Piutarchově
čila v režii Philips Leacocka pozoru"Únosu Sabinek" . i.avni úlohy zpívají
íodný film ř dětech THE LITTLE KIDN a PHoward Keel a -Jane Powell.Kritika pří TERS/Malí únosci/.Dvě hlavní dětské ros a h á m e je to po í l ERIČ a NN V PAŘÍŽI
.e hrají Jon Whitely a. Vincent Winter.
nej lepší hudební film,který se podaři ?akže b y se i v záplavě americké komer—
lo v Hollywoodu natočit.
:e melo najít- pro každého něco.
l/vm
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FRCP.HROMÁDKA V SYDNEY
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PODLE ^ZPRÁVY AUSTRALSKÉHO STATIST 13-*
kého úřadu se přistěhovalo do Austrá
Poslouchali jsme prof.Hromádku při je lie v l.pol.letošního roku. 26 =662 m u 
ho prvních přednáškách v Sydney.V uni- i žů a 23=309 žen.V téže době se vystě
versitním Wallace Theatre bouřil na ve~í hovalo 10.185 mužů a 8.951 žer..Z toho
řejné přednášce pro spolupráci mezi Vý bylo Čechoslováků mezi přistěhovalci
39/19 mužů a 20 žen/a mezi vystěhcchodem a Západem a pro možnost trvalé
valci 37/28 mužů a 9 žen/. Přímo
2
koexistence.Nebojí se diskuse.Přijímá
ČSR
přijelo
v
té
době
14
osob
a
nevrá
otázky jen písemně a sám si ponechává
til se tam nikdo.
HZ
volnost,na které odpovědět.Když mu čes
ký student napsal:"Clicete popřít exis- 'SVAZ BÝVALÝCH POLITICKÝCH VEZKU Z
tenči koncentračních táboru v Českcclc- ČSR v Austrálii konal’dne 5*6.mimo
vensku?” ,odpověděl lapidárně:"Končen - ;
jřádnou valnou hromadu,na které byl
trační tábory jsou na celém světě.Asou ] zvolen novým jednatelem Svazu Jiří
u nás a jsou i na Západě."My jsme zde
Wachtel/Box 2,P.0.Roseville,NSW/
sice žádné neviděli,ale nemůžete popřít;; Ú.V.V.8.byl doplněn o další 4 členy.
jeho tvrzení,neboř pan profesor povážu-1- K vzpomínkovému dnu na ''Neznámého
je tím otázku za vyřízenou.
koncentráčníka" se valná hromada plr.ě
Při nedělních bohoslužbách ve Wesley
postavila za jeho konání dne “.lis*^^
College za přítomnosti asi dvou desí
pádu/španělské a francouzské d e l e g a w
tek australských studentů,knězi a nás
na mezinárodním kongresu v únoru t.r.
šesti čs.studentů Se Hromádka rozhovo navrhovaly datum 9.května/.- Svaz vy
řil volněji.Slíbil,že bude mluvit o
zývá všechny,kteří prošli na území
th.eologii.Již v úvodu přesel do táto
kteréhokoli státu za Železnou oponou
these:jestliže věříte pouze v Boha a
koncentračními tábory nebo tábory
tuto víru neaplikujete na pole politic nucených prací,aby se neodkladně hlá
ké nebo hospodářské,žádný režim,sebe
sili na adresu jednatele Svazu-s udá
brutálnější,vám tuto víru nemůže brát.
ním dat věznění a adresy/.Tato výzva
A hned poté tvrdí,že protestanti v Č3R se týká i Ukrajinců,Rusů,Poláků a
nemají žádné potíže,když 'pomáhají" li- příslušníků ostatních národností.Z.
dovědemokratické vládě.
Jeden z českých studentu se zeptal Hro ČESKY MLUVENÁ ZFILMOVANÁ POVÍDKA 30ženy Němcové DIVÁ BÁRA je právě dává
mádky přímo,jak muže existovat víra v
na
v kinu VOGUE v Sydney.Vačkářcva
Boha v beztřídní společnosti.Tady si ahudba,hraná Filmovým filharmonickýr
ni Hromádka nevěděl rady a snažil se
vykroutit termínem "beztřídní v pojetí orchestrem za řízení Otakara Paříka!
marxistickém?' a ukazoval na "beztřídní je jediným kladem téměř ochotnicky
hraného filmu.Většina krajanů odchá
společnost nacistickou",které prý jen
Sovětský svaz zamezil možnost existen zela z představení se slovy:"Buá těm
lidem doma už nerozumíme a nebo je
ce. Závěrem konečně ukázal,proč ho ko
ten
film opravdu tak špatný".Umělecký
munistická vláda poslala na Západ."Když
kritik
SYDNEY MORNING HERALDu snad
jsem byl v Americe,slyšel jsem,že Ang
nejlépe vystihl dojem kritického di
lie brzo vštoupí do jakéhosi konsolidač
váka Z"Divé Báry" jsem byl opravdu
ního bloku,stojícíhc mezi Amerikou a
divý!"
oV'porovnání s Českým divadlem
Ruskem".Když se tedy nepodaří přetáh
v
Sydney,kde
hrají jen 3 býv.profesio
nout Anglii na rudou stranu,alespon
nální
herci,můžeme
říct; dialogy tu
pryč od Ameriky.a tomu se tu'naslouchá
máme
lepší,kulisy
stejně
špatné, jen
a hodně kývá.
J.B.,Sydney
bohužel hudbu žádnou!
J.B.,Sydney

t_

Původní

C

_

reportiř

Hlasu domova
Podle

<»>-

vyprávění
J. K.

X .f, -í^

druhém plazí
:*o-T-;m b tlen-po
Ň ^ j i jsme bc každý na jinou stranu,
nou se dírou ~~ r \ 7 01 :* .-lotu, provlek- policajti byli jenom dva,takže jeden
na druhé straní
^ T ^kuřičném poli z _m.s utekl pohodlně.Já jsem se puspe trvala asi i’^ , SVol30dě-<lelá opora-: oil,odkud jsem přišel.Policajt za mnóu.
dvacet - -•ájounca vidím u cesty dvorek baráku,
W í 11 m ezi námi
řf se v Z á h ř e L Jt dva.^mládenči,kte—
I—ůtí jsme, nechali své kamarády.Vletím
do dvorku,zkřvu,že jde policie a ženu
ffleli i přátel^% r/Zna.H a kteří tam
vůdci dvou ČP-*7,t. 8e stali přirozeně
;ss k zadnímu plotu.
Jfcělili V
V~~
něž- jsme- sé roz* ba tmavém dvorku byla,jak to na venko
“ a-hé gest? bKUplně byl° tět lidí,ve
jvě byva,velká louže u dřevěného domeč
ku, V tom kalupu jsem ji ještě stačil
nějak přeskočit,ale smůla byla,že hned
^ ^ ° n š ^ T L VíraZÍli‘m š vidce nás
za ní byl celkem nevysoký plot.V tom
už v e n k o v s > iV PCí l l e r Í Í m š s ta ' B3r ly tam rozběhu j&ém už nestačil zabrzdit a
ky.V jedná z
S ^ ± o k ^ ± dvor
tak jsem na ústupu sebral s sebou ten
ci nás tři i o n a - •-I"’' naklepali.Doma-š
plot celý.
fca U l a i ; O V . O a l samozřejmS.Chy- j
ležníky.Kv tři Ú O U i n O ro dva noc" Přistál jsem na tmavé louce,Která le
to v v n r a v i l i ^ "'h ,ciJ c jsme se pro- žela na- příkrém svahu.M u j slalom byl
A
,y-1 ^ xil ua j m o u adresu.
ještě kombinován nějakými děrami,je
jichž účel jsem v tom spěchu nezkou
u^mp m
Jedenácté a pospíchali
mal.
Od silnice jsem slyšel šíavnaté
0.fňpi ;y° °m cd1;L ao 'půlnoci ,kdy byla !
kletby
záhřebského policajta,který si
cír^Íelni UZ£vp- e í hodina,pód stre
v
té
tmě
spletl dvoreček a dobýval se
f í 1 a V ^lativním bezpeeílcesta nás
do
jiného
baráku.Nakonec začal stří
Ajdla pc joinJ z hlavních
adovvch
W i n i c ^ á h ř e h u , lemované po obou stra let do vzduchu.To už jsem byl daleko.

na cn nízkými caríčVv.

Zbytek té deštivé noci jsem prospal
y°Jd^dva kamaradi jdou asi deset kro— ve stoje v panáku kukuřice na odleh
lém poli.láno. mi 'připomnělo tvrdý
"Ll
’onou,.i a se courám za nimi a
fakt,že
jsem"sám,bez přátel a ztracen
snažím se tvořit,jako že k nim nepat
v
městě,kde
jsem v životě nebyl,a kde
řím. Na jednou, čert ví odkud se vzaly.,
se
po
mně
bude
jistě pilně shánět po
ani ne dvacet mrokv před námi se vyno
.
ří dve postavy v gumových pláštích.Po licie.
licie. Nezbývalo,než jít proti nim.Vte Nezbylo,n e ž .se vydat nadařbůh.Nevím,
řinku to vypadá,že všechno, projde hlad jakým směrem .jsem to nabral,jen si
ce.Kluci je už přešli,chlapi jsou jen pamatuje,ž e .jsem jednou šel kolem spor
na krok ,když v tom se na nás obrátí;
tovníiio stadionu H.A.Š.K.Aňi jsem to
"dospoda,legitimaci,prosím!" *
neocenil,
/řokrač.na str.10/
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SOUMRAK ZÁT0PK0VY KARIÉRY?
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jak jsem byl po tom pětiboji usportovaný.

Při evropských lehkoatletických zá
vodech,které' skončily 29.srpna v Ter
Štěstí mi tradičně přálo.Než uteklo
nu,došlo k velkému překvapení.když
půl hodiny,byl jsem zpátky na výpado
Zátopek v běhu na 5 kilometrů skcn—
vé silnici,a to bylo hlavní;kamkoli,
čil až na třetím místě za Rusem Ku
jen dál od -Záhřebu,do polí a lesů.
j čem a Angličanem Chattawayem.Jak zná
mo, prohrál Zátopek běh na 1C kilomet
Vyšlapoval jsem si statečně.3Ta výpa
dovou'silnici jsem se přirozeně need- I rů před dvěma měsíci v Budapešti s
MaŽarem Kováčzem.
vážil,ale držel jsem se jejího všeo
becného směru a byla mi dobrým vodi
Tyto neúspěchy jsou patrně příznakem
čem.
zlomu v Zátopkově kariéře.Trpí totiž
Konečně začly řídnout domky podél sil již po dva roky ischiasem,který mu _
působil značné potíže již po olympj^
nice a čím dál tím víc se vzdálenosti
dě v roce 1952.Loňského roku se neú
mezi nimi zvětšovaly.T o 'už jsem byl
častnil tradičního pařížského závodu
hodně daleko od Záhřebu,takže jsem si
L
’Humanitě,protože byl nemocen,a mís
dodal odvahy a vyšel jsem z mezí a úvalů rovnou na silnici.
i to toho se musil podrobit léčení i o a
toforesou,diathermií a soluxem.
h
Tak kolem ppoledne najednou vidím přec
sebou postava jiného pocestného:upalu Nakonec prý mu nejvíc prospělo vytr
hání nezdravých zubů a mandlí.Odejel
je zrovna jako já.A podle té chůze
také na léčení do'Bulharska a do čes
jsem ho zezadu hned poznal.Byl to je
koslovenských hor,leč staré potíže
den z našich kluku,kterého jsem opus
se zřejmě nezlepšily,a vyústily v po
til na silnici.když nás zastavila po
slední době do stále klesající formy
licie. V nějaké dřívější partyzánské
a porážek v mezinárodních závodech.
akci mu Němci ustřelili kus pozadí,
a rána mu ponechala typickou bláti
Ačkoli je Zátopek aktivním důstojní
vou chůzi Vysloužilého mariňáka.Ří
kem, dostává od režimu všechny výnoq^^
kali jsme mu u roty ’’Kačenka".
profesionála,které potřebuje k tře—
ningu.Před závody jé jeho denní «vl
Zahvízdal jsem na něj.Otočil se,a ne- 5
:
čení tak intensivní,že se nemůže vě
zdál se být nijak překvapen.Jen mi za~j
novat ničemu jinému.Běhá denně 26
mával,zpomalil trochu,a začal se kolé— i
které'pozůstávají z pěti běhů na 2 ^ W
bat dál.
metrů,čtyřiceti běhů na 400 metrů, a
Ve dvou se to už táhlo veseleji,i když; dalších pěti běhů na. 200 metrů ,ves
to všechno ještě nebylo docela růžové. měs prokládaných klusem.
Kačenka měl v nOci štěstí.Za ním se
Nyní se zdá,že vzrušení,které Záto
policie nehnala,byl ten šíastný třetí, 1
pek působil ve světě po několik let
a tak ztrávil noc pohodlně v posteli
výjimečnými výkony,je u konce.Jestli
a ráno se vydal na cestu až po vydatné
že se jeho nemoc radikálně nezlepší,
snídani.Mně se na lačný žaludek klusa
bude patrně běhat jen jednu nebo dvě
lo- hůř.Ne jvíc jsme se báli,jak projde
sezóny—nebudoú-li jeho neúspěchy na
me několika ustašovskými vesnicemi,. mezinárodních závodech takové,že ho
jimž jsme nemohli uhnout.Bylo nám vše
československý režim odvolá z mezi
lijak po těle,když jsme k nim přichá
národních soutěží dříve.
KER
zeli.
/Pokračování/
i
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/Inserted, by the Committee of the Society of Czechoslovaks in Victoria/
On behalf of its members the majority of whom did not hesitate to risk their
own lives when preferring the voluntary exile to remaining under the tyran
nic regime enforced upon Czechoslovakia by the international Communism in 4-B>
the Committee of the Society of Czechoslovaks in Victoria considers it being
its earnest duty to call the attention of the Australian community in gene ral and in particular that of Melbourne to the following information points
in connexion with the intended public addresses of Dr.Josef Hromádka in Mel
bourne.
As it may be generally known,Dr. Hrojj^.dka is Professor of the Faculty of
^Pieology at the University of Prague,
Czechoslovakia.He is a Protestant who,
in our opinion,is not at all worthy of
this name as he does not follow the fa
jus traditions attached to it.He not
ily 'does not pretest against the ty
ranny and outrages of the Communist
regime in his homeland or other Commu
nist countries,b u t ,on the contrary,he
is its eager collaborator and does not
hesitate to lend,as a loudspeaker for
the regime’s propaganda machine, even
the high position of his Professor ship.He is the man who enjoys the con
fidence of both the Prague and the Mo^piow regimes to the extent that he was
chosen leader of the Czechoslovak de
legation to the recent conference of
the World Council of Churches at Evan>on- 5u •d • *

«

And what was it that this Professor
had to tell to the gathered delegates
from various countries of the world at
the conference?!'Iothing less than that
"the historical structure of this/e.g.
Christian/eivilieation finds itself in
an agony" and that "we have to sense
t he... shifting of the center of gravi
ty from the Christian nations to the
ncn-Christian world".It should not be
difficult for anybody to find out what
is the real purpose of the quoted pie
ce of Communist propaganda.Its ultima
te aim is to evoke,in the minds of the

listeners,the "belief that the Western
civilization is in agony and must in
evitably succumb to the Communism.We
find this a dangerous attempt to use
Christian Churches as a means for
spreading the idea of defeatism among
non-Communist nations.
We do not feel justified to question
the wisdom of decisions of organiza
tions of this country in inviting Dr.
Hromádka to Australia. a s for oursel
ves ,w e ,however,cannot see what good
purpose can be achieved by giving to
this evangelist of Communist victory
over West the opportunity to under —
mine the resistence of the people of
this country by his propaganda spee
ches prepared,no doubt,in Moscow.Ha
ving had the first-hand experience
how the international Communism de
prived our citizens gradually of averything they owned,cherished and
revered and replaced it by misery of
state ownership,propaganda and terror
destroying thus totally a democratic'
freedom considered once as exemplary,
we .can only regret that Dr.Hromádka
shall give public addresses in this
country.
We do not suppose that Australians
in front of whose eyes just now the
secrets of the Petrov case are being
unveiled would not be fully aware
of the real long-range aims of Com
munism.
/ri ,
0
/Cont. d on page 12/
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PRÁCE PRO VLAST,ZA KTEROU SE PLAÍ-

W e ,therefore,also hope that they shall
!|V čísle 2 oINFORMAČNÍHO BUllETIlX,í-£~
know vrhat to think of the sweet talk
about peace,peaceful coexistence, dis \ v f vydává "Ústředí svobodných česko—
islovenských odboru"v New Yorku, jsrce
armament etc.which may be produced by
s i přečetli pod hlavičkou "Z čiru. o s 
Dr.hromádka or anybody else from be t í Ú8Č0"poučný článek,který nám názor
hind the Iron Curtain as long as the
ně ilustruje,jakými těžkými starostmi
regimes for which they speak do not ajsou zatíženi naši vedoucí politiko
bandon the tyrannical system of Govern
vé ve Spojených státech/a kdekoli -Iirment by Secret Police.
■de/.Článek citujeme přesně;
W e 'think it a disgrace that Dr.Hromád
:"Koncem dubna vypracovalo předsednio—
ka,a Professor at the same University
:tvo IÍSČO návrh na vzpomenutí prvého
where Johannes Hus,about five and a
;výročí červnových dělnických demcns^Pl
half centuries ago,made world history
;cí a na propagační využití této udá
by taking uncompromising stand for
losti a předalo jej Free Europe Comma—
freedom of the individual,does not fol
ttee.Nebylo vinou čs.odborové o r g a n low his example in joining the camp
of freedom instead of serving the cau sace,že přípravy na provedení byly |fcřie odkládány a že vzpomí nka, nakonec ^Pse of ruthless tyranny.
;spořádaná Radou svobodného GeskosWe think it fair that the Australian
ska,aňiž IÍ3Č0 bylo pozváno ke spoluú
public should be informed of these
časti ,rozhodně nevyzněla tak,jak spoints in connexion with Dr.Hromádka's význam dělnických demonstrací zas^oucvisit and we should be grateful if,by va 1 .Účast na vzpomínkovém večeru byla
publishing- these lines in your paper,
velmi malá a'provedení ještě slabší*
you would give the public the oppor - Mezi řečníky,stanovenými několik minut
tunity to find out for themselves whe před zahájením,pozdravil pracující li
ther or not D r .Hromádka ' s case is that ma i předseda r
u3Č0 Jan Sýkora.Yelkc/of "the ’wolf disguised in iamb skin."
chybou bylo zneužití vzpomínky pro
nicko-politioké účely;posluchači v be Public Relations Officer
koslovensku jistě byli překvapeni*n y
slyšeli,že červnové demonstrace nevy
pořádány v prvé řadě dělníky a zfunes*
.k o m i s e p r o t i Š p i o n á ž i v Sy d n e y
0=0=0=0=0=0=Q=0=0=0=0=0=0=0=0=
nanci promyslových závodu,nýbrž
delci.Protože Rada svobodného Českoslo
Jak jsme si už v posledních týdnech
venska vydala o tomto svém podniku ně
zvykli,neděje se před královskou ko
kolik zpráv pro širší veřejnost,kt£rs
misí proti sovětské špionáži v Syd neodpovídaly vždy skutečnosti,vydalo
ney nic,co by stálo za zmínku.Dr.E—
předsednictvo IÍ3Č0 dvoustránkové pro
vatt si před čtrnácti dny konečně vy- hlášení, ve kterém informace RSČ,teto
koledovaljoo si tak dlouho prosil:
vzpomínky se týkájící,uvedlo na pravokrálovská komise hozbavila složité úmíru."
lohy obhájce,obžalovaného a žalobce,
Čs.Uprchlíkům je možno jen se tiše po
a odmítla jeho další pokus o reprisú.
divovat,kde je asi hranice nestoudnos
představení.Není také pravděpodobné,
že by se před komisí objevil minister ti a drzosti.AÍ je ve Washingtonu pra
vice nebo levice,musíme se červenat
ský předseda Mehzies,jak žádá právní
téměř nepřetržitě.
— red
zástupce svědků,Mr.Evatt mladší., vm

20.9.1954........... .....
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J .L ./ Saarbriicken/
Jednou z vítaných záminek,které
Francii přes dva roky umožňovaly otá
let s rozhodnutím o Evropské armádě,
je tak zvaná Sárská otázka.

li k tomu ani žádné umělé'argumenty,
;poněvadž Sársko je i dnes,po devíti
;letech druhé francouzské okupace, v
■národnostním ohledu cistě německé.

Tento problem se v několika ohle
dech zajímavě lisí od tradičních evropských tahanic o různé území,kori
dory a přístavy.Fredevším tím,že byl
vytvořen uměle:po první světové vál
ce Odškodnili proste vítězové Francii
lm,že jí jako reparaoní deputát dai na 15 let k použití kousek Německa kolem Saarbruckenu,oplývájící uhlím a hutěmi.

Nelze však tvrdit,že hy přívržen
ci nového "Ruckgliederungu" měli v
iSérsku nějakou drtivou převahu.Ea mož|ná,že jsou dokonce- v menšině.

Druhé parlamentní volby,vypsané v
roce lS52,daly zase solidní nadpolo
viční většinu křesťanské lidové stra
ně Johánnese Hoff manna, zvaného "Joho".
Pravda,pobočky západoněmeckých stran,
jako Ádenauerových křesťanských demo
V roce 1935 přisel ujednaný plebis- kratů nebo Ollenhauerových demokratů
t,který je jedinečnou raritou v po sociálních,nesměly ve volbách kandi
litických dějinách lidstva.Stalo se dovat, ale odpůrci hospodářské unie s
tehdy totiž ponejprv a dosud.naposled, Francií mohli aspoň pasivně projevit
že diktátor dostal svých oblíbených
svou vůli a nehlasovat nebo odevzdat
95 f° hlasů v poctivých volbách.Vysvět neplatné hlasy,k čemuž je také zápalení je ovšem prosté;sárští Němci hla doněmečtí politikové nabádali.Těchto
sovali pro Fšmeckc .a tak říkajíc ne
možností však využilo jen necelých
věděli, do čeho lezou.Za deset let skon 32 °/o voličů.
čila druhá světová válka.Tehdy,v roce'
A v tom je druhá zajímavost sérap.ltém podle letopočtu nového Německa,
ské
otázky.Zatím co prakticky všich
^ ^ h l i si vítězové dělat,co chtěli, a
ni Sařané při každé příležitosti ma
tak Francie zase bez okolků chňapla
nifestují
své něméctví,neznamená to
po Sársku.
pro ně ještě samočinnou nutnost poli
Bez nesnázi si *an nasia pciitixys tické příslušnosti k Německu.Dnes již
eri uvítali p m e z i t o s t přejit se
sice nemají o Francouzích žádné i l u —
strany poraženích na stranu vítězi aise,ale uvědomují si,jaké výhody jim
stejně hladce si je-nechala odhlaso
plynou z toho,že mohou volně dovážet
vat v roce 1547 ve volbách,kdy ještě
:poměrně levné potraviny a rudy z Lot
nebylo těžké rozhodnout se mezi roz
rinska a vyvážet své uhlí a železo
bořeným,hladovým, okupovaným Německem
;do Francie.
a vítězným "spojencem".
Výsledkem těchto výhod je ona v
Ale brzy přišla v Západním Němec
■demokratickém světě stále ještě dost
ku měnová reforma,která udělala spolu vzácné situace,které se říká "plná
s Marshalloyým plánem hotové hospodář izaměstnanost".Kromě toho má Sársko
ské zázraky,a studená válka,která přes vnitřní samosprávu,celkem nízké daně
noc proměnila Teutonii z cejchované
:
;a slušné sociální zákonodárství.Zkrátpoběhlice v obletovanou nevěstu.Němci :ka Sářané nevidí ve své německé n é —
se začali o Sársko hlásit.Nepotřebova ^rodnosti
/Pokrač.str.14/
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žádný rozhodující důvod přo politic
kou příslušnost k Německu,nýbrž berou
větší ohled na hospodářská a sociální
fakta.AÍ si laskavý čtenář rozhodne
sám,zdali je to pokrok nebo kocourkovské sobectví.
Politické a celní hranice mezi Sárskem
a Rěmeckem přiháší Sářanúm ovšem také
velké nevýhody,hlavně ve francouzský
vysokých cenách za všechny průmyslo
vé výrobky."Die Saarfranzoseň"-jak se
jim říká v bonnské républice-řeší za
tím tuhle otázku tak,že jezdí nakupo
vat do Německa.To je ovšem trochu ne
pohodlné, zvláší když na zpáteční ces
tě čeká zevrubná prohlídka od komis
ních francouzských celníků.A objemněj
ší věci jako ledničky,radia a nábytek
se vůbec těžko pašují.

SI. KILDA TOWN HALL
patek 29.října 1954 od 8 pm.do 5 ar.
Účinkuje Edi Zlatý s 8 cl.orchestrem
a význačná americká zpěvačka
Vstupné 1 4 /Euffet
Likér.licence /Lihoviny si přineste,
Předprodej vstupenek;
Gourmond Cake Shop,131 Grey 3tr.,
St.Kilda'
E.Rozdal.Exclusive Tailoring, 108
High St. ,St.Kilda,tel.LA. 7697
Reservování stolů; telefon UY 643^
PEDICURA JAKO U BATI NA ST. KII D h i
Kuřích o k ,otlačenin,tvrdé kůže
jiných potíží zbaví Vás

a

ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
26 Charnwood C r e s c S T . K I L D A , Tie.

Proto se dnešní sárský režim tak hor
Volejte předem na č. LA 3504
livě staví za každé úsilí o sjednoce
ní Evropy a proto jezdí ministerský
ČESKÍ KNIHY
předseda Joho do Německa v imposant
romány-be1e t ri e-hudebninyní limusině Mercedes 300,zatím co k
umělecké
knihy - slovníkycestám do Paříže galantně používá Cit
učebnice
a jiné knihy ve
roenu. Sjednocení Evropy znamená totiž
všech
světových
jazycích
pro Sársko především volný příliv la
dodá
neb
objedná
ciných průmyslových tovarů z Německa
E.P.G. - English & Foreign Boókshc;
a zároveň udržení francouzského trhu.
28 Martin Place, Sydney, NSW
Sjednocená Evropa je dnes ovšem ještě
nebo
hudbou'budoucnosti,a proto by Sársko
A.M.P., Lane off Edward Street
chtělo,aby bylo zatím aspoň'samo proBrisbane, QLD
hlá ...no za "evropské území", čili - vy
Vyžádejte
si náš seznam knih
jádřeno v jazyce předválečné diploma_______Použijte
naší
Lay-By služby
cie-ab'- bylo zmezinárodněno-a zachova
lo si při tom politickou samosprávu..
VYVOLÁVÁME-KOPlRUJEME-ZVĚTSUJEME
Je Opět na čtenáři,aby si sám rozvá
/ 7 hodinová služba /
žil, lze-li dojít k jednotné Evropě
Opravy fotoaparátů všech značek
parcelováním existujících státních cel Fotografujeme na svatbách a večírc:
ků.Je dokonce možné,že ano,protože se
Objednávky též poštou
tím poněkud vyrovnávají rozdíly mezi
P H O T O R A Y
velkými a malými státy a zmenšuje ne
mmmmmmmmmmmmmmm
bezpečí takového sjednocení,jaké pro
257 Elizabeth St.,Melbóúrne-City
váděl Hitler nebo o jaké usilují Sově
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
ty.
Lonsdale St./ * Telefon MU 4488
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Dánskem 'a Jugoslávií.Československé
ženy získaly ve skifu bronzovou me daili a ve čtyřkách s kormidelníkem
dojely čtvrté.

— DALŠÍ VÝSLEDKY ČESKOSLOVENSKÝCH a tletů v BernusiO km 1.Zátopek 28:58
m i n . ,18.Šantrůček'31:11,2 m i h . ,10 km'
chůze:1.Doležal 45:01,.8 mi n . ,12.Malý,
— MISTROVSTVÍ SPOJENÝCH'STÁTU V TENmarathon: 13.Bedncář 2:36:41,4 hod. ,100 nise vyhrál :8eixas,který porazil vé
m ;Janeček byl vyřazen v meziběhu ča~ finále Australana Hartwiga 3:6,6:2,
sem-10,9 v t . ,troj skok;3 .Řehák 15,10 m, 6:4,6:4-V semifinále poražil Seixas
koule:1.Skobla 17,20 m/HD 18/IV.omylem Richardsona 6:3,12:14,8:6,6:2 a Hart17,04m/,12.Stoklasa 15,13 m,desetiboj: ;wig Rosewalla 6 :4,6 :3,6;4 .Richardson
5.Moravec 5.953 body,12.štěkovič 5-401 ^předtím vyřadil Hoada a Hartwig Tra—
bod/vítěz Kuzněcov dosáhl 6 . ~ 752 bodů/, berta.Ve fianle žen porazila D.Harfová
km chůze;2.Doležal 4:25:0/,2 hod,
L .Broughovou 6 :8 ,5 :1,8 :6 .M .C onnolly
vOk o tyči‘
.Krejcar se dělí s Rusem
pro zranění nestartovala.
Knazevem a Lánem Larsenem o 13.-15.
— MUŽSTVO LONDÝNSKÉHO ARSENALU JEDE
místo výkonem 4 1 0 cm,skok daleký;6.Mar
příští měsíc do Sovětského svazu,kde
^ í n e k 732 cm,10.Eikejz'718 cm,3.000 m
sehraje jenom jeden zápas.
^P*ekážek; 7.Brlica 9:03/5 min./čs.re
kord/ ,disk;7-Vrábel 48,76 m,S00m:Liš- — SOVĚTSKÝ SVAZ FORa ZIL V MOSKVĚ V
ka a Čikel vypadli v rozbězích,110 m
kopané Švédsko 7:0.
překéžekjKrul vypadl v rozběhu časem
— KOPANÁ V ČESKOSLOVENSKU: JDA-IÁNKIS14,9 v t .,2G0m;;.Janeček 21,9 v t .,5km:
ta Prešov'3:1 ,Baník Kiadno-Sl.Brati-'
3.Zátopek 14:10,2 m i n .,1 500n:3.Jungislava 3:4,Jiskra Žilina-Spartak Sta—
wirth 3:45,4 min.,skok vysoký;2.Lán
;lingrad 4:2.Tabulku vede Spartak Sokoský 198cm,3 .Kovář 196cm,kládivo:5•KáIlovo před Baníkem Ostravou a Slovanem
ca^57,05'm,9.Dadák 5 5 , 6 6 m,4 x 1 0 0 rn;
Ostravou.
4.ČSR 40,9 vt./čš.rekord/ženy:koule:'
^kflischlerová 1 4 ,02 m, 1 2 .Komárkova 1 2 , — MERTA VYTVOŘIL N O V Ý 'ČESKOSLOVENSKÝ
^^>m,pětiboj •9 .IJodrachová 4 - 1 8 9 bodů,
rekord v hodu diskem výkonem 52,10 m.
13.Holářkcvá 3.991 b o d ,disk*4 .Mertová
— V TENNISOVÉM TURNAJI V POLSKÉM MĚ-^
44,37 m,5.Vcb:řii:vá 44,35-,SGOm: S.
stě Sopoty porazil ve finale Javcrský
Mullerová 2;l3,6 man. ,100...:Kovaříko—
Hadara Jansca 7:5,6:3 ,3:6 ,6 :4. Ve
vyražena v rozbězích časem 1 2 ,- vt
čtyřhře podlehl Parma s Javorským Mavýška:3 ,Modrachová 163 cm,7.Aiglová
darům Jansco - Vad 10.12,6:0,5:7,2:6.
155c m ,80m překazek;EencLrychová vyřa
Celý turnaj byl velmi slabé úrovně.
zena v rozběhu časem 1 2 , 1 v t . , 2 0 0 m;
/Pokrač.na str.16/
Strejčkové vypadla v rozběhu časem
25,5 vt.,4 x IcCm;6 .ČSR 48,5 vt.
Specialista NERVOVÝCH CHOROB
«— KONCEM SRPNA SE KONALO V AMSTERODns dlouholetou praxí ve Varšavě
mu veslařské mistrovství Evropy.ČSR
J. M A C K I E W I C Z
startovalo v 6 soutěžích,ale do fina
le postoupilo jenem ve čtyřkách s kor 3 .posch.,117 Collins S t .,Melb.-City
midelníkem,kdo dojelo třetí za Sovět
nebo
ským svazem a Dánskem a osmiveslicích,
25 Balston St., St.Kilda, Vic.
kde bylo čtvrtí za Sovětským svazem,
Návštěvy telef. předem na L3 4083

«
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Move otevřený český
D E L I K A T E S N .í
O B C H O D

S P O R T

Richmond Market, Bridge Rd.
R I C H M O N D , VÍC.
/uvnitř tržnice/
.Máme na skladě všechny kontinentální
.lahůdky a zejména vše, co patří do
les.kuchyně a na čs.stůl: všechno u
nás užívané koření, český chléb a
uzeniny, zavináče, znojemské okurky,
olomoucké’tvarůžky a jiné zboží.
K návštěvě srdečně zve B.P. Ryšavý
MOTORISTO

POZOR j

obrátíte
V .
J

na firmu
0 K 1

20.9.195/Pokrač./

;— BÝVALÁ KRASOBRUSLAŘSKÁ MISTRYNŽ 3VŽjta Aja Vrzáňovs se-stala 1 .9 .samostat
nou podnikatelkou:spolu se 70 kráso:bruslaři sestavila Lední revui” ,kzer=
ibude vystupovat také v Hollywoodu.EEP
— V LETOŠNÍ S E R U HOCKEYOVÝCH ZÁPUST
.mezi NSW a Victorií,které se hrály v
Melbourne/Goodall Cup/,zvítězila čpět
s převahou Victoria,za kterou hráli
3 Čechoslováci. V Mužstvu NSW byli 2
krajané.

— HOCKEYOVÝ TURNAJ V SYDNEY 7.9. V -’® lo naše mužstvo SLAVONIC BOMBERS.V se
Máte starosti 3 autoelektrikou ?
mifinále
porazilo ALL STARS 4:0 a ve
Přenechtě je firmě
finale zvítězilo nad EAST 8;0.Nejlepší
M 0 T 0 R
D O C T O R
hráči;Muller,Kuldan a Chochole,v b r a ^
Autoelectrical Travel Service
ce obětavý Huber.SLAVONIC BOMBERS x 9
majitel Emanuel Marek
vyhrál již druhý pohár této sezóny.
5 Mawho 3t.,BEKTLEIGH/Kelbourne/, Vic . ;/Prvý byl za vítězství hockeyové ligy, .
Telefon; XLT 2249
tj • —. ■
‘ — 2 9.8. SEHRÁLA OBE MUŽSTVA S.K. PRAHA
OPATRNOSTI NIKDY.NEZBÝVÁ !
Sydney přátelské zápasy.Prvé podlehle
vojenské XI 3:6/3:2/, druhá prohrálo
Ušetříte mnoho liber, když se při
se STEVENS 2:6/1:3/.Obě mužstva nasteukoupi, prodeji nebo výměně aura
ipila s náhradníky a podala slabý výkon.
^Pamatujete ještě na uzenářské vyrc-ck
iz domova ? V našich dílnách vyrábíme
uzeniny předválečné os. jakosti!

" F o r c a r s
241 High St., ST.HILDA, VIC.

S L A V I A
Continental Smallgoods
364 Lygon St.,NORTH CARLTON-, VIC.
Telefon:'PJ 5039

Telefon 1A 7750,po prod.době BJ 5593
TAKÉ MOTOCYKLY'BERU HA PROTIÚČET

Naše specialita; pražské párky,
tlačenka a moravské klobásy
Výsek masa přísně dle Vašeho přání
Ochotně poradíme
DANKO. & -SLAMĚNA

Provádíme veškeré práce optické
přesně,rychle a za levná ceny
Sluneční brýle.
Velký výběr
M. C H R P A , odborný optik
mmmumrmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmm
257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
i /v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž
! Lonsdale St./ * Telefon M U 2601
Otevřeno denně 9-18,v s o b o t u 9-12°JO
Přijímáme objednávky také poštou

ŠKOLA MODERNÍHO BALETU
Mme. A m b r o z e w i c z o v é
430 Albert St., East Melbourne
j

Bližší informace: telefon EU 4305

KLAS DOMOVA
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/Spor o sudetské Nemee,- HD 17/IV,straná: lO.p.r./
1 =— Z toho",co jste uveřejnili v HD,jsem si neuměl
nic vybrat.Připadá mi, že se tam ve Washingtonu do
hadují o slovíčka,Nejsem politickým odborníkem,ale
nám za to,že obě strany říkají jedno a totéž,Když
se tady venku nemůže nic rozhodnout,proč se o to
už nyní hádat? Všichni tvrdí, že se v cizině nemo
hou k ničemu zavázat,tak proč tolik křiku?E.H.,Kens.

. mmmmmmmm

J.N.,Canterbury;Díky
za článek z r.194-8.—
M.
J . ,Cooper ' s Plains;
Potvrz.Ll pro čs.dšti
v Něm..Předáváme prost.
ČSNS ve Vic. .— K.L. ,Mt.
Coul.;Zašlete,sdělíme,
díky.Upravíme sami.—
P.M. ,Perth;Zašlete přímo
2,— Považuji za jedině správné, ukážeme-li při kaž
na adr.Sdružení svobod.
dé příležitosti, tedy i v každém dokumentu, že pova
žujeme vystěhování sudetských Němců za řešení koneč Čechosl.ve Svéasku,Box
75 7,Stockholm,S JEDEN.né, kterého bylo po všech dřívějších zkušenostech k
— B.V.,Brisb.;Díky za
^fcržení míru ve střední Evropě nezbytně třeba.Je take
adr, a výstřižky.— K.
iPprávné, připomíná-li se občas podpis západních spo
N.
,Adel.;Dík za výstř.
jenců na mezinárodním aktu,podle kterého bylo vystě
lh d
hování provedeno. Kličkování by nebylo v takovém přídě na místě a eventuelní ústupky ochotných politi
ky jim přišly doma asi hodně draho.
J.V.,Sydney IDRUHÝ POHŘEB KRAJANA V
.V DARWINU.Dne 5.9. se
3.— Celý ten problém se sudetskými Němci se mi zdá
:v Darwinu zastřelil 42
hrozně malicherný. V příštích desetiletích nepůjde o
letý čs.uprchlík HranSudety,Gdaňsko,Terst či Alsasko a Lotrinsko, hle o
;tišek Kulhánek.Důvodem
evropskou civilisaci.
J.K.,Adel.
isebevraždy byly rodin|né nešváry. J.J.,Darwin
— Až do dnešního dne jsem zde našel víc stínů než
světla...Úředník ,novinář,politik,právník,voják a pod.
to jsou velmi špatné povolání pro emigraci - i v USA.
HD OBDRŽÍTE TÝŽ;
Tady je jen ráj pro techniky- a řemeslníky.Pro ně ne[ nic zvláštního vydělat $ 100 týdně....Pro zajímá- v Adelaide;Arcade'News« st ještě jedno z těch nemilých překvapení; Češi,aí agency,Rundle S t , ,City
již starousedlíci či uprchlíci, jsou většími rasisty
než průměrní Američané. Zdá se ml, že kdyby měli moc p.E.Lajner,17 Phillip
St,,West Croydon,S.A.
v. rukách, že by o oemochť zase ráži udělali otroky.
;
TTQ A
L»
UOA
v Sydney; EFG-English
& Foreign Bookshop,28
--Já bych se v Hromédkově záležitosti uchýlil k dip
Martin Place,City
lomacii: vychválit ho v HD a tím ho zkompromitovat
prodomov.
V . K . ,Hamilton,N.Zealand
S.& A.Slavík,lahůdky,
203 Hay S t .,Haymarket
— Demonstrace proti Hromádkovi prokázaly,že se dove
deme postavit do houfu,když je to opravdu třeba.Neva v Melbourne;Čs.restau
dí, že naše stanovisko nemohla část Australanů, pocho race Katharine,Moravia
pit.Pro ně jsou poměry u nás ■daleko ,věz e n í ,-koncent
a Praha .
rační tábory a všechen ten komunistický teror jejich
POZOR NA SPODEK
příbuzným nehrozí.Kromě toho zde mají tradičně ke
každému knězi úctu.Přece ale jsem již dnes slyšel od
NOVINOVÝ PÁSKY
několika'zdejších lidí, jak přiznávali;něco na tom
V Y R O V N E J T E
musí být,že je H.komunistou,když se proti němu všich
ni jeho krajané tak ostře postavili.
P.H.,Melbourne
P Ř E D P P A T N É
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REVMATISM - ZÁMĚT KLOUEtT - ISCHIAS
ZÁNĚT SVALtT - ÚSTĚEI - DM/
* Jako první v Austrálii máme k
disposici sirné lázně
* Způsoby léčby jsou fysikální i
masážní. Zaručujeme svědomité a vy
soce odborné ošetření
* Vaše vyhlídky na úplné vyléčení
jsou dobré5ale dlouhé odklady léčby
je zmenšuj í
-X- Můžeme předložit mnoho děkovných
dopisů vyléčených pacientů
* Pro domácí léčbu dodáváme GAMMAKOMPRESORY
x- Mluvíme několika evrop. jazyky
PIEŠŤANY TREATMENT CENTRE
117 Collins S t ./2.posch./,MELBOURNE
Telefon: C 3618
Poradní místnosti plně vybaveny
/též horké lázně, masáže atd..
Z L O B Í
V i S
O Č I
?
Potřebujete br3'le !
Navštivte s důvěrou krajanský

o p t i c k ý

z á v o d

" 0 P T 0 "
109 Swanston S t ./9.posch./,Melbourne
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon: Cent.1819
Otevřeno denně 9-18, v sobotu 9-15 h.
Mluvíme česky i slovensky
AUTA OPRAVÍ LEVNĚ A_ SE ZÁRUKOU
V ,HAUINGER
&
24 Morrice St.
CAULFIELD,VIC.
Weekend a

¥ .ANDĚL
8 Havelock S t .
3 T «HILDA,V I C .
večery________

:h o v a
Víte, že až £20 ušetříte
protože máte FILIPA?

JOSEF

Anc.

FILIP

otevřel pro Vás prodejnu a opravnu
RADIOPŘÍSTROJŮ A ELEKTROT. ZAŘÍZENÍ
Konec drahých oprav = = = = = = = =
= = = = = = Začátek levných nákupů
Poradím Vám tak,že budete mít jistou,
že za své peníze dostanete jen ten
nejlepší výrobek x- Vše možno koupit
na splátky a levněji než jinde
J. F I L I P , Radio-Electrical,
119 Gardenvale R d .,GARDENVALE,VIC. I
/1.stanice za s t .Elsternwick/
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze XI'.
Naše sportovní saka5 obleky,
hubertusy a všechny pánské d opírá
jsou kvalitní a elegantní
a dostanete je u nás
za bezkonkurenční ceny
KOZDAL - EXCLUSIVE TAILORING
108 High St r . , SI.HILDA, Melbourne
/ 2 min.od S t .Hilda June./
Telefon LA 7697?po prod.době L? 799:
Chcete se lacino najíst a opravdu si
p o c h u t n a t
?
Navštivte čs. restauraci
K A T H A R I N A
proti Luna Parku
S I. K I L D A, MELBOURNE
g
4 chodové menu pouze sh 5 /6
™
Každou neděli výborně upravené kachny
Večeře se podávají denně,
obědy v sobotu,v neděli a ve svátek
Srdečně zvou;M.Richtrová a J.Vilímek

HLEDÍME SLEČNU NEBO PANÍ, která by se starala od 10 do 18 hod.o malého chlapečka a moderní malý fiat.Stálé zaměs tn..Volejte večer BJ 5661 neb zn.”Toorak7

PŘ a TELÉ HLEDAJÍ: Jiřího Bauera/dopis v red./, Rosola/Melb.?/dopis v red./,
Stanislava Honzejka, Jaroslava a Zdenu Huliciusovy, Václava Svobodu ze Sušice,
Jana Karasa z Přerova a J .Bukovského.—Hledaným rznámíme,kdo se na ně dotazuje.
HIAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh, Adresa; Hlas domova,
4 hrin St.,Richmond,E.l,Vic..Telefon JA 3380/'jen mimo prac.dobu/.Předplatné
na rok sh 3 7 /-,na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1 / 6 .

